
 INFORMACIÓ CURS 22/23 
 Infantil, Primària i ESO 

 Benvolgudes famílies, 

 Seguidament teniu la informació organitzativa dels ensenyaments de Joviat Muralla per al curs 2022/2023. 

 A Infantil  farem 7 grups classe, 2 d’I3, 2 d’I4 i  3 d’I5. 

 A  Primària,  farem  3  grups  classe  al  Pis  del  Mig  (EP1,  EP2,  EP3).  Al  Pis  de  Dalt  farem  3  grups  d’EP4  i  4 
 grups d’EP5 i EP6 per reduir la ràtio, ja que és superior als 25 alumnes per aula. 

 A  ESO,  de  les  tres  línies  autoritzades  se'n  fan  4  grups  per  tenir  grups  més  reduïts,  tenint  en  compte  que  la 
 ràtio és de 30 alumnes per grup. 

 Important: cliqueu les paraules en vermell, són enllaços a la informació completa. 

 Calendari del curs 

 L’alumnat  d’Infantil  i  Primària  començarà  el  curs  el  dilluns  dia  5  de  setembre  de  2022  i  el  finalitzarà  el  dijous 
 22 de juny de 2023. 

 L’alumnat  d’ESO  començarà  el  curs  el  dimecres  dia  7  de  setembre  de  2022  i  el  finalitzarà  el  dimarts  20  de 
 juny de 2023  . 

 Els dies festius per a aquest curs són els següents: 

 12 d’octubre (dimecres):  Festa del Pilar 

 31 d’octubre (dilluns):  Festiu de lliure disposició 

 1 de novembre (dimarts):  Festa de Tots Sants 

 6 de desembre (dimarts):  Festa de la Constitució 

 8 de desembre (dijous)  : Dia de la Puríssima 

 9 de desembre (divendres):  Festiu de lliure disposició 

 Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos:  Nadal 

 20 de febrer (dilluns):  Festiu de lliure disposició 

 21 de febrer (dimarts):  Festa local de Manresa 

 17 de març (divendres):  Festiu de lliure disposició 

 Del 3 d'abril al 10 d'abril de 2023, ambdós inclosos:  Setmana Santa 

 1 de maig (dilluns):  Dia del treball 

 2 de maig (dimarts):  Festiu de lliure disposició 



 Horari 

 Aquest curs 22/23, els horaris seran els mateixos que l’anterior: 

 Infantil  →  de 8:45 a 12:45 h i de 14:45 a 16:45  h 

 Primària  →  de 8:45 a 12:45 h i de 14:45 a 16:45 h 

 ESO  →  · de 8:00 a 13:45 h (de dilluns a dijous)  i de 8:00 a 13:30 h (divendres) 
 · de 15:00 a 17:00 h (dimarts i dijous) 

 * del 5 al 20 de juny es farà jornada intensiva, de matí: de 8:00 a 13:45 h (de dilluns a dijous) 
 i de 8:00 a 13:30 h (divendres) 

 Organització d’entrades i sortides 

 El primer dia de curs  el professorat esperarà l'alumnat  als diferents espais que tot seguit us detallem: 

 Pis de Baix:  Infantil a les aules. 

 Pis del Mig:  EP1, a l’Arbreda i EP2 i EP3 a la Pista  dels 50 anys. 

 Pis de Dalt:  EP4 i EP5 al Divercamp, EP6 a La Plaça,  per anar amb el seu grup cap a l'aula corresponent. 

 L’alumnat nou de Primària que s’incorpori per primera vegada a l’Escola serà acollit a la Pista dels 50 anys. 

 Durant el curs  , les entrades i sortides s’organitzaran  de la següent manera: 

 I3:  A les aules del Pis de Baix. 

 I4 i I5:  Les entrades per l’accés al Pis de Baix i  les sortides a les columnes. 

 EP1:  A l’Arbreda, el professorat els baixarà a buscar  i els podreu recollir allà mateix. 

 EP2:  A la Pista dels 50 anys, el professorat els baixarà  a buscar i els podreu recollir allà mateix. 

 EP3:  A  la  Pista  dels  50  anys.  El  professorat  els  baixarà  a  buscar  les  primeres  setmanes  fins  que  vegin  que  ja 
 poden pujar sols. A la sortida els podreu recollir a la Pista dels 50 anys fins que ja puguin sortir sols. 

 EP4, EP5 i EP6:  Els infants entraran sols fins als respectius accessos a les aules i sortiran també sols. 

 A ESO:  L’alumnat ja va directament a les aules. 

 Per  a  una  millor  organització  i  pel  benestar  dels  infants,  us  demanem  la  màxima  puntualitat  en  els  horaris 
 d'entrades i sortides. 

 Absències 

 Quan  el  vostre/a  fill/a  no  pugui  assistir  a  classe  o  arribi  tard,  heu  de  telefonar  a  l’Escola  o  enviar  un  correu 
 electrònic a recepcioj2@joviat.cat, abans de l’inici de les classes, comunicant el motiu de l’absència. 

 En el cas d'Infantil, ho podreu comunicar mitjançant l'agenda digital. 



 Reunions d’inici de curs 

 Aquest  any,  les  reunions  amb  les  famílies  es  faran  les  primeres  setmanes  de  setembre,  un  cop  haguem  iniciat  el 
 curs. 

 Infantil 
 I3, I4 i I5 →  7 de setembre a les 17:30 

 Primària 
 EP1  →  Dimecres, 7 de setembre a les 17:30 h 

 EP2  →  Dimecres, 14 de setembre 17:30 h 

 EP3  →  Dimecres, 21 de setembre 17:30 h 

 EP4  →  Dimecres, 21 de setembre 18:30 h 

 EP5  →  Dimecres, 14 de setembre 18:00 h 

 EP6  →  Dimecres, 7 de setembre a les 17:45 h 

 ESO (Online) 
 ESO1  →  Dilluns, 5 de setembre a les 18:30 h 

 ESO2  →  Dilluns, 5 de setembre a les 18:30 h 

 ESO3  →  Dilluns, 5 de setembre a les 18:30 h 

 ESO4  →  Dilluns, 5 de setembre a les 18:30 h 

 →  De  totes  maneres,  el  dia  2  de  setembre  l’equip  de  mestres  de  cada  nivell  us  enviarà  una  comunicació  amb  les 
 informacions imprescindibles per començar el curs. 

 →  L’equip de professors/es d’ESO us enviarà una comunicació amb l’enllaç el dia 2 de setembre. 

 Procés d’acollida Infantil 

 Durant els primers dies, els infants de 3 anys tindran un horari progressiu d’adaptació: 



 Espai de migdia i extraescolars de tarda 

 L’espai de migdia inclou el menjador (amb servei de cuina pròpia) i l’estada a l’Escola. 

 Infantil  de les 12:45 a les 14:45 h 

 Primària  de les 12:45 a les 14:45 h 

 ESO  de les 13:45 fins a les 15:00 h (de dilluns a dijous) 
 de les 13:30 fins a les 15:00 h (divendres) 

    L’espai  de  migdia  inclou  el  menjador  (amb  servei  de  cuina  in  situ)  i  l’estada  a  l’Escola.  Com  bé  sabeu  a 
 partir  d’aquest  curs  escolar  passarà  a  gestionar  aquest  espai  l’empresa  F.ROCA.  El  menjador  seguirà  tenint  dos 
 torns  per  a  garantir  la  tranquil·litat  que  es  mereix  aquesta  estona;  això  vol  dir  que  l’alumnat  que  dini  en  el  primer 
 torn  gaudirà  de  l’estona  de  lleure  després  de  dinar,  i  el  que  dini  en  el  segon  torn,  ho  farà  abans  de  dinar.  F.Roca 
 desenvoluparà  el  projecte  pedagògic  anomenat  Lleure  Lliure  molt  en  la  línia  del  que  estàvem  fent  fins  ara 
 nosaltres. 

    L’objectiu  del  projecte  Lleure  Lliure  és  proporcionar  als  infants  i  joves  de  l’escola  temps  per  a  menjar  i  temps  per 
 a  descansar,  per  a  permetre  que  reprenguin  la  jornada  de  la  tarda  a  l’aula  amb  la  millor  disposició.  Alhora 
 seguiran  consolidant  els  hàbits  d’higiene.  Disposaran  de  diferents  materials  i  jocs  que  conformaran  diferents 
 ambients per fomentar la seva autonomia. 

    >  Carta presentació  de la direcció d’FRoca. 

 >  Díptic del projecte Lleure Lliure  integral de l’espai migdia. 

    En  una  posterior  reunió  a  inicis  de  curs  us  explicarem  amb  més  detall  en  què  consisteix  aquest  projecte 
 pedagògic. 

 Tot  l’alumnat  que  es  quedi  a  dinar  a  l’Escola  de  forma  esporàdica  ha  de  comunicar-ho  a  la  Recepció  de 
 l’Escola  o enviar un correu electrònic a recepcioj2@joviat.cat. 

 En el cas d'Infantil, ho podreu comunicar mitjançant l'agenda digital. 

 Extraescolars  de  tarda:  se  seguiran  fent  a  les  tardes,  de  16:45  fins  a  les  17:45  h.  de  dilluns  a  dijous  . 
 Veure  circular específica  . 

 Escola matinera (Infantil) 

 L’horari és el següent: 

    7:45 - 8:45 h:  Infantil (els alumnes d’I4 i I5 poden fer ús d’aquest servei des del primer dia). 

 L'escola  matinera  és  un  espai  que  comparteixen  infants  de  diferents  edats.  Les  famílies  interessades  a  gaudir 
 d’aquest servei contacteu amb Gestió Acadèmica. 

 Desperta't  (Primària) 

 Desperta’t :  a  quest servei s'oferirà a partir del  12 de setembre. 

 Les  famílies  dels  nens  i  nenes  que  tinguin  algun  germà  o  germana  a  l’ESO  o  famílies  que,  per  raons  de  treball 
 ho  necessitin,  podran  deixar-los  a  l’Escola  entre  les  7:55  h  i  les  8:10  h  i  seran  acollits  per  professorat  i  l'alumnat 
 del Cicle de Grau superior d’Esports de l’Escola que els oferiran jocs i activitats físiques.  

 Per raons d’organització  a partir de les 8:10 h ja no es podrà accedir a aquest servei. 

https://www.joviat.com/escola-joviat/portal-families-ej-2/menjador-escolar-escola/
https://www.joviat.com/wp-content/uploads/Escola-Joviat/FRoca-carta-presentacio-families-joviat.pdf
https://www.joviat.com/wp-content/uploads/Escola-Joviat/FRoca-DIPTIC-PROJECTE-INTEGRAL.pdf
https://www.joviat.com/wp-content/uploads/Escola-Joviat/Extraescolars-JM-2022-2023.pdf


 Aula d'estudi (ESO) 

 L'aula d'estudi:  aquest servei s'oferirà a partir  del  12 de setembre. 

 Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres 

 de 15:00 a 16:00 h  de 17:00 a 18:00 h  de 15:00 a 16:00 h  de 17:00 a 18:00 h  de 15:00 a 16:00 h 

 Llibres de text / Material escolar / Equipació esportiva 

 El  primer  dia  de  classe,  tot  l’alumnat  ha  de  portar  l’agenda,  AQUÍ  els  llibres  i  el  material  escolar  establert 
 per a cada nivell. 

 Val 10 €* descompte Abacus (20/6 al 30/9)  per compres només de TEXT + idiomes  a partir de 50 €. 

 *  Bescanvi  dels  10  €  en  material  escolar  (papereria,  manualitats,  regal  i  tecno)  compres  a  partir  de  30  €,  (exclosos 
 llibres, llibres de text i joguines) 

 Llibres de fons (en préstec) 

 L’Escola  disposa  d’un  fons  de  llibres  que  trobareu  especificat  als  llistats  de  llibres  i  material  de  cada  curs.  A 
 principi  de  curs,  se  us  farà  arribar  el  contracte  de  reutilització  i  conservació  d’aquests  llibres  per  poder-los  fer 
 servir durant el curs  (només alumnat de 3r a 6è de  Primària i ESO) 

 Per  poder  rebre  aquests  llibres  en  préstec,  és  imprescindible  haver  retornat  i  abonat  tots  els  del  curs 
 anterior. 

 Competència digital 

 L’alumnat  de  4t  de  Primària  fins  a  4t  d'ESO  haurà  de  portar  un  dispositiu  portàtil  personal  a  l'Escola  amb  el 
 programari  digital  necessari.  Si  cal  adquirir-ne  un  de  nou,  consulteu  a  la  botiga  que  ofereixi  com  a  mínim  les 
 següents prestacions: 

 ●  Un dispositiu que permeti fer videoconferències amb 30 participants. 
 ●  Programari necessari: 

 ○  Microsoft Office (de pagament) o LibreOffice (gratuït) 
 ○  Adobe Reader i Google Chrome 
 ○  Antivirus 
 ○  Llicències corresponents que necessiti el dispositiu i aplicatius. 

 ●  Una assegurança per 4 anys que cobreix almenys 1 sinistre anual. 

 Recordeu que l’Escola NO es fa responsable dels possibles danys imprevistos. 

https://www.joviat.com/escola-joviat/portal-families-ej-2/circulars_escola/


 Salut i Escola 

 Seguint  les  recomanacions  del  Departament  de  Salut  i  la  Societat  Catalana  de  Pediatria,  per  poder  administrar 
 medicaments  a  l'alumnat,  en  horari  lectiu,  cal  que  els  pares,  mares  o  tutors  legals  aportin  un  informe  mèdic  on 
 consti  el  nom  de  l'alumne/a,  el  nom  del  medicament  que  ha  de  prendre  i  la  pauta  d'administració  .  Així 
 mateix,  els  pares,  mares  o  tutors  legals  han  d'aportar  el  full  d’autorització  per  a  l’administració  de  medicament 
 on  es  demana,  al  personal  del  centre  educatiu,  l'administració  al  fill  o  filla  del  medicament  prescrit  d'acord  amb 
 les  pautes  que  constin  en  l'informe  mèdic  esmentat,  i  se  n'autoritza  l'administració  al  personal  del  centre.  Aquest 
 full  d’autorització  el  podreu  trobar  a  la  Recepció  de  l’Escola  i  a  la  web.  També  trobareu  a  la  web  de  l'Escola,  els 
 criteris  de  no-assistència  a  l  centre  escolar  que  el  Departament  de  Salut  considera  essencials  per  a  la  no 
 transmissió de malalties contagioses. 

 Els  alumnes  que  tinguin  alguna  al·lèrgia  i/o  intolerància  ,  la  família  també  n’haurà  d’aportar  un  informe  mèdic 
 signat i emplenar el  full de comunicació d’al·lèrgies  i/o intoleràncies. 

 >  Recomanacions  per a l’administració del paracetamol  als infants a les escoles. 

 >  Autorització  per a l’administració de paracetamol.  Entregar-la al/la tutor/a el primer dia de curs. 

 Fons d’estudis 

 L’Escola  té  organitzat  un  Fons  d’Estudis  gestionat  pel  Consell  Escolar  per  a  aquells  casos  en  què  l’alumne/a  es 
 quedi  sense  un  dels  seus  progenitors.  Durant  els  primers  dies  de  curs,  us  farem  arribar  una  circular  amb  la 
 informació  detallada  i  el  cost  d’aquest  fons.  A  finals  de  setembre,  es  cobrarà  el  rebut  corresponent  a  la  quota  del 
 curs  2022/2023.  En  el  cas  que  no  hi  estigueu  interessats  o  per  a  qualsevol  dubte  o  aclariment  podeu 
 adreçar-vos a Gestió Acadèmica. 

 UniversJoviat  és  el  servei  de  l'Escola  que  ofereix  acompanyament  i  dona  suport  a  alumnes,  famílies, 
 docents i cuidadors per a millorar el seu benestar emocional. 

 Okschool  .  Volem  ser  una  eina  indispensable  de  present  que  cobreixi  una  necessitat  futura,  garantint  el  nivell 
 de  l’idioma  triat  i,  en  el  cas  concret  de  l’anglès,  el  nivell  del  First  Certificate  amb  el  reconeixement  de 
 Cambridge  English  Language  Assessment  (demanat  als  alumnes  per  poder  obtenir  un  títol  universitari).  La 
 composició  dels  grups  és  per  nivells  i  les  classes  són  impartides  per  l’equip  d’idiomes  de  Joviat  amb  un  tracte 
 totalment personalitzat. 

 Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la coordinació, Clàudia Madrid:  cmadrid  @joviat.cat 

https://www.joviat.com/wp-content/uploads/2017/07/AUTORITZACIO-ADMINISTRACIO-MEDICAMENTS.pdf
https://www.joviat.com/wp-content/uploads/2017/07/CRITERIS-NO-ASSISTENCIA-ESCOLA.pdf
https://www.joviat.com/wp-content/uploads/Escola-Joviat/Model-impres-comunicacio-al-lergies.pdf
https://www.joviat.com/wp-content/uploads/Escola-Joviat/recomanacions_paracetamol.pdf
https://www.joviat.com/wp-content/uploads/Escola-Joviat/administracio-paracetamol.pdf
https://www.joviat.com/joviat-infantil-parvulari-primaria-eso-batxillerat-cm-gs-fc-fo/projecte-i-serveis/universjoviat/
https://www.joviat.com/escola-joviat/projecte-i-serveis/okschool-escola-idiomes-de-lescola-joviat/
mailto:llopart@joviat.cat


 Teniu tota la informació de l’AFA  aquí 

 Trobareu tota la informació general al  web de l’Escola  i l’específica al  portal famílies  . 

 Per a qualsevol consulta, podeu trucar a Gestió Acadèmica fins el 29 de juliol, en horari de 9:00 a 14:00, i  partir 
 del 2 de setembre, de 9:00 a 17:00. 

 Us desitgem un bon estiu! 

 Escola Joviat 

 Manresa, 15 de juliol de 2022 

 Muralla Sant Francesc, 39 | 08241 MANRESA (Barcelona) | T. 93 875 41 78 |  secretariaj2@joviat.cat |  www.joviat.com 

https://www.joviat.com/escola-joviat/projecte-i-serveis/afa-joviat/
https://www.joviat.com/escola-joviat/
https://www.joviat.com/escola-joviat/portal-families/

